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Boleslav Michalek, a lengyel Film 
című lap főszerkesztője, a FIPRESCI, 
a filmkritikusok nemzetközi szerve-
zetének elnöke tartotta a budapesti 
kollokvium egyik bevezető előadását 
„Az ú j magyar filmművészet egy 
lengyel kritikus szemével" címmel. 
Most néhány kérdést szeretnénk fel-
tenni, melyek nem kizárólag a ma-
gyar filmművészetre, hanem a film-

kritika általánosabb problémáira vo-
natkoznak. 

— Véleménye szerint, lehet-e némi 
szerepe a filmkritikának a két tár-
sadalmi rendszer, a Nyugat és Kelet 
közötti dialógus létrejöttének előse-
gítésében? 

— Dialógus? Nagyon nagy szó, 
nem is szívesen használom. Gyakor-
latibb területen maiadnék inkább. 
Bármilyen meglepő, de a kiváló fil-
mek nemzetközi körforgása —, 
azoké, amelyek jelentős művészi ér-
tékkel', s ugyanakkor a világnak 
szóló általánosabb emberi mondani-
valóval rendelkeznek — botrányos. 
Még a hivatásos kritikusok tájéko-
zottsága is arra a néhány filmre kor-
látozódik, amelyeket a nagy nemzet-
közi rendezvényeken, fesztiválokon 
bemutatnak. És ez nagyon kevés. Ta-
lán ez aiz egyik alapvető oka, hogy a 
kritika nem képes betölteni a szere-
pet, mely pedig megilletné, a külön-
böző országok filmművészetének 
megismertetésében. Mi sem jellem-
zőbb az általános állapotokra a ma-
gyar film helyzeténél. Fiatal, eleven, 
forrásban levő művészet, s mégis mi-
lyen kevéssé ismerik a világban. 

Azt hiszem, a lehetőség, mint ami-
lyen most adódott számunkra, hogy 

közelebbről tanulmányozhatunk egy 
sor újabb és régebbi filmet, s 
jellegzetességüket az ország valódi 
problémáival való összefüggésben 
vizsgálhatjuk, hogy alkalmunk nyílik 
közelebbi eszmecserét folytatni az 
ország filmművészeivel és kritikusai-
val —, ritka és kivételes jelentőségű. 
Dialógusról kérdezett? Tálán majd 
ennek is eljön az ideje. De előbb 
alaposabban és mélyebben kell meg-
ismernünk egymást, más népek film-
művészetét, mely mint a magyaroké, 
az ország szellemét és életének való-
ságát tökéletesen kifejezi. 

— A FIPRESCI, a nemzetközi 
filmkritikusok szervezete, melynek 
mint tudjuk ön az elnöke, a nemzet-
közi fesztiválokon külön díjjal ju-



tálmazza az arra érdemesnek tartott 
alkotásokat. Milyen szempontok ve-
zetik a FIPRESCI zsűrijét a díjak 
odaítélésében? 

— A FIPRESCI díja félhivatalos 
díj, s talán némelyek számára ez 
csökkenti is az értékért. Számomra, 
és úgy vélem, általában a kritiku-
sok számára, éppen ez teszi értékessé, 
ebben rejlik az ereje. Nincs kiszol-
gáltatva semmiféle kereskedelmi 
vagy diplomáciai nyomásnak, (mint 
ahogyan ezt nagyon sok hivatalos díj 
odaítéléséről nem mondhatjuk él), a 
FIPRESCI díja a nemzetközi film-
kritika véleményének összességét fe-
jezi ki. Ha végigtekint az eddig ki-
osztott FIPRESCI-díjak listáján, 
megfigyelheti, hogy ítéletünk bizo-
nyos belső logikával rendelkezik: 
mindig azokat a műveket díjaztuk, 
amelyek fiatalos, ú j törekvéseket és 
figyelemre méltó társadalmi jelenté-
seket hordoztak A mi zsűrink volt 
az (és nem a hivatalos fórumok), 
amely olyan filmeket tüntetett ki, 
mint például) Resnais Szerelmem, 
Hirosima című filmje, Wajda Hamu 
és gyémántja, Resnais A háborúnak 
vége, vagy Kovács András Hideg na-
pok című alkotása — az utóbbi hiva-
talos díjat is kapott —, és sorolhat-
nánk így tovább. 

— Előadásában nagyon érdekes és 
megszívlelendő gondolatokat mon-
dott el a magyar filmművészet álta-
lános helyzetéről. Most a kollokvium 
résztvevőinek levetítettek néhány al-
kotást a magyar filmművészet leg-
frissebb terméséből. Mondana néhány 
szót ezekkel kapcsolatos benyomá-
sairól? 

— A legújabb magyar filmek, me-
lyéket most itt láthattam —, Kovács 
András Falak, Jancsó Miklós Csilla-
gosok, katonák, Gaál István Keresz-
telő, Sándor Pál Bohóc a falon című 

filmjét —, csak megerősítettek ré-
gebbi véleményemben, őszintén be 
kell vallanom, amikor bevezető elő-
adásomat megtartottam, kissé nyug-
talan voltam, vajon a legújabb ma-
gyar filmek nem cáfolják-e meg túl-
ságosan is derűlátó véleményemet. 
És éppen az ellenkezője törtónt: a 
most látott művek, a magyar film 
életerejéről vallanak, inkább mint 
valaha. Kovács Falak-jában a szocia-
lista országok filmművészetében szo-
katlan bátorsággal találkoztam, 
kertelés nélkül és őszintén kifejezte 
egy szocialista ország modem tár-
sadalmával kapcsolatos reménye-
ket és titkos aggodalmakat. Gaál 
István Keresztelőjében, a két ba-
rát egy egész korszakon keresztül-
ívelő különös kapcsolatában ugyan-
azt az érzékenységet és világosságot 
tapasztaltam, mint ami első filmjét, 
a Sodrás ban-t jellemezte. Jancsó 
Miklós Csillagosok, katonák című 
fi lmje talán először közvetít egy 
iszonyatos, de mélyen igaz, kegyet-
len és mégis gyengéd víziót a forra-
dalom nagy eseményedről. 

— Végül szeretnénk megkérdezni, 
milyen hivatást tölt be az Önök hazai 
filmkritikája a lengyel filmművészet 
érdekében? 

— Lengyelországban a kritika ta-
lán nagyobb szerepet játszik, mint 
más országokban, bár meg kell mon-
danunk, közel sem tesz annyit, mint 
amennyi módjában állna. Egy valami 
azonban bizonyosnak látszik szá-
momra, és ennek hazai kritikánk tö-
kéletesen tudatában is van: a kritika 
szerepe és hatékonysága jóval meg-
haladja az egyszerű tényt, hogy egy-
egy bemutatott filmről írjon; lénye-
ges alkotóeleme, meghatározó ténye-
zője egy ország filmművészeti kultú-
rá ja létrehozásának. 
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